
Vážení členové klubu, 

prezidium Park Golf Clubu Ostrava vás zve na 

VALNOU HROMADU Park Golf Clubu Ostrava, 

která se bude konat 28. března 2023 (úterý) od 16.30 hodin  

v prostorách Kulturního domu v Šilheřovicích, Střední 210, Šilheřovice 

Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání valné hromady 
3. Návrh a volba mandátové, návrhové a volební komise 
4. Schválení volebního řádu  
5. Zpráva o činnosti a hospodaření klubu v roce 2022 (včetně informace o hospodaření 

střediska Šilheřovice) a plnění Usnesení VH PGCOV ze dne 17. 3. 2022 
6. Zpráva dozorčí rady 
7. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření klubu v roce 2022 
8. Návrh plánu činnosti klubu pro rok 2023 (včetně hlavních cílů prezidia klubu při plnění 

Dohody o svěření majetku TJO do správy PGCOV v roce 2023) 
9. Návrh výše členských příspěvků a poplatků pro rok 2023 a s tím souvisejících změn 

v klubové směrnici č. 1., návrh rozpočtu klubu pro rok 2023 
10. Diskuse 
11. Schválení výše členských příspěvků, poplatků a vstupních vkladů pro rok 2023 a 

schválení rozpočtu klubu pro rok 2023 
12. Volba prezidia PGCOV 

a) informace volební komise o kandidátkách na prezidenta a členy prezidia klubu 
b) vystoupení kandidátů na funkci prezidenta klubu 
c) informace volební komise o způsobu úpravy volebních lístků 
d) volba prezidenta a členů prezidia klubu 
e) sčítání hlasů 
f) vyhlášení výsledků volby 

13. Volba dozorčí rady 
a) informace volební komise o kandidátkách na členy dozorčí rady 
b) informace volební komise o způsobu úpravy volebních lístků 
c) volba členů dozorčí rady 
d) sčítání hlasů 
e) vyhlášení výsledků volby 

14. Volba delegátů na valnou hromadu TJO 
15. Usnesení valné hromady 
16. Závěr 



Z uvedeného programu je patrné, že je valná hromada připravována jako volební a bude se na 
ní volit prezident, členové prezidia a členové dozorčí rady klubu. Návrh volebního řádu, který 
definuje způsob podávání návrhů na kandidáty k volbě prezidenta či do orgánů klubu i způsob 
jejich volby, je zveřejněn v elektronické formě v příslušné sekci internetových stránek klubu a 
v písemné formě je k dispozici v recepci klubu a hřiště v Šilheřovicích. 

Prezidium klubu vyzývá jeho členy k uplatnění svých práv k podávání návrhů na kandidáty a 
zejména pak k účasti na svolané valné hromadě, kde svým hlasem rozhodnou o vedení našeho 
klubu pro následné období.   

Podklady k bodům č. 5. a 9.  jednání valné hromady, budou zveřejněny do 21. 3. 2023     
v části klubových stránek – zápisy PGCOV. 

Za prezidium PGCOV 

   Mgr. Pavel Vidura 
   prezident klubu v.r.

https://golf-ostrava.cz/zapisy-pgcov/

	VALNOU HROMADU Park Golf Clubu Ostrava,

